
Algemene Ledenvergadering Star 2018 
Het bestuur van Star nodigt u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 
2018, die wordt gehouden op dinsdag 26 juni om 19.45 uur in Den Hommel.  
U kunt eventuele agendapunten toevoegen, via de secretaris, f.ophorst8@upcmail.nl 
 
Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV juni 2017 
4. Verslag van de secretaris  
5. Verslag SGCT 
6. Verslag FzL-trofee 
7. Verslag van Feestcommissie  
8. Verslag Technische commissie  
9. Verslag van de Selectiecommissie 
10. Opheffen Selectiecommissie  

Het bestuur stelt voor om de Selectiecommissie op te heffen. 
 
Negen jaar geleden heeft de ALV besloten om een Selectiecommissie (SC) op te 
richten. Op de ALV in juni 2017 is vanuit de leden de suggestie gedaan om de SC op 
te heffen, meer dan de helft van de aanwezige leden steunde deze suggestie. Het 
bestuur heeft besloten om het voorstel tot opheffing van de selectiecommissie ter 
instemming aan de ALV voor te leggen. 
 
De argumenten daarvoor zijn: 

I. Er is wat het bestuur betreft geen onderscheid meer nodig tussen 
districtsviertallen- en divisieteams. Het indelen van de twee teams in de 
Eerste en zes teams in de Tweede Divisie kan door de TC gedaan worden. 
De SC is opgericht in een tijd dat Star landskampioen is geworden, twee 
teams in de Meesterklasse en twee teams in de Eerste Divisie had. Jong 
talent is vertrokken richting Onstein en het Witte huis. Trainingen op Tweede 
Divisie niveau zijn al twee jaar niet meer georganiseerd, wegens te weinig 
animo.  

II. De peiling tijdens de ALV in juni 2017. 
III. Het bestuur is niet 100% gelukkig met de door de SC gemaakte keuzes inzake 

de samenstelling van viertallen: tweemaal is er een achtmans-team opgesteld 
en er is de schijn van zichzelf samenstellende viertallen. 
 

 
Het bestuur heeft vorig jaar op de ALV aangegeven met SC en TC in gesprek te 
zullen gaan. Dit gesprek heeft helaas niet plaats gevonden. Pas begin april heeft het 
bestuur de SC op de hoogte gesteld van het voornemen om het opheffen van de SC 
op de ALV in stemming te brengen. Dit verdient niet de schoonheidsprijs en daarvoor 
heeft het bestuur al excuses gemaakt richting de SC.  
 
Na de mededeling van het bestuur aan de SC over het voorstel tot opheffing heeft de 
SC aangegeven om slechts nog de opstelling voor de finale van de NBB-beker te 
maken. Afgesproken is verder dat de voorbereiding voor de samenstelling van de 
divisie-viertallen per direct zal worden overgenomen door de TC. 
 

11. Aanpassing huishoudelijk reglement en Reglement Technische Commissie  
Bevat de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van het opheffen van de 
Selectiecommissie. Wordt alleen behandeld als de ALV instemt met het opheffen van 
de Selectiecommissie. 

12. Verslag van het Protestcomité  



13. Verslag van de Kascommissie 2017-2018 en verkiezing nieuwe commissie 2018-
2019  

14. Verslag van de penningmeester, jaarrekening 2017-2018, begroting 2018-2019.  
15. Contributie 2018-2019 

Het bestuur stelt voor de contributie ongewijzigd te laten. 
16. Privacy verklaring(en) ten gevolge van AVG 
17. Samenstelling bestuur 2018-2019 

Het bestuur bestond in 2017-2018 uit: 
Naam    functie   mandaat tot  
Willem Jan van Rooijen voorzitter  2019 
Jaap Hazewinkel  penningmeester 2018 
Felix Ophorst   secretaris  2020 
Marc Kuijpers   technische zaken 2020 
Marlies Stam   ledenadministratie 2018 
 
Marlies heeft zich teruggetrokken en Willem Jan wil het stokje graag overdragen. Het 
bestuur stelt voor om Jaap Hazewinkel te benoemen als voorzitter, Henk van Doren 
als penningmeester en Anneke Douma als algemeen lid o.a. belast met de 
ledenadministratie. 

18. Speelschema 2018-2019 
19. Voorwaarden om lid van Star te worden.  

Voorstel om eisen onveranderd te laten : men dient te spelen op 1e klas niveau of 
hoger. 

20. Jubilarissen en leden aan wie Star dank is verschuldigd 
Speciale aandacht zal worden besteed aan de leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn 
van BC Star of de combinatie UBC / BC Star. 

21. Agendapunten van leden 
22. Rondvraag en sluiting 

 


